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Liturgický kalendár: 
 

 
 

Príhovor  nového diecézneho administrátora 
Drahí bratia a sestry Banskobystrickej diecézy, 
po dňoch rozlúčky s naším diecéznym otcom biskupom Rudolfom 

Balážom, v čase smútku a spomienok, ktoré nikdy celkom nepominú, chcem sa 
poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším pastierom a akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k tomu, že sme mohli dôstojne odprevadiť jeho telo                 
na dočasný odpočinok v nádeji na vzkriesenie.  

Zároveň sa ocitáme v situácií adventu - očakávania nášho nového 
diecézneho biskupa, ktorý bude viesť ďalej diecézu. Kým nám ho vymenujú, 
moc prechádza na zbor konzultorov a ich povinnosť je zvoliť diecézneho 
administrátora. Úlohou diecézneho administrátora spolu s konzultormi je, aby 
udržali diecézu v „status quo“, v tom stave, v akom ju zanechal diecézny 
biskup.  

Ide o to, že administrátor nemôže meniť podstatné veci v diecéze a všetko 
má konzultovať s radou konzultorov, čo je zároveň veľká výhoda a veľký dar, 
pretože iba spoločné hľadanie v modlitbe a vo vzájomnom dialógu, môže 
priniesť ovocie bratskej jednoty a spolupráce. Zároveň tým, že sa nesmú meniť 
veci navonok, je daná veľká príležitosť, aby sme ich menili, napĺňali, 
prehlbovali  zvnútra. Myslím osobitne na medziľudské vzťahy,  ktoré sa snažil 
budovať náš zosnulý otec biskup. 

Pondelok 8.8. Sv. Dominika, kňaza Spomienka 

Utorok 9.8. 
Sv. Terézie Benedikty, rehoľníčky a mučenice, 
spolupatrónky Európy 

Sviatok 

Streda 10.8. Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka Sviatok 

Štvrtok 11.8. Sv. Kláry, panny Spomienka 

Piatok 12.8. Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčky Ľub. spom. 

Sobota 13.8. 
Sv. Ponciána, pápeža, a sv. Hypolita, kňaza, 
mučeníkov 

Ľub. spom. 

Nedeľa 14.8. 20. NEDEĽA V OBDOBÍ „CEZ ROK“  



Najdôležitejšia prosba, ktorá v tomto čase má zaznievať z našich sŕdc a perí 
je, aby nám Pán čím skôr poslal diecézneho biskupa - pastiera podľa svojho 
srdca.   

Ďakujem všetkým za doterajšie modlitby, prosím si ich naďalej pre seba 
a pre našu diecézu a všetkých uisťujem o svojich modlitbách.   

Prajem vám od Pána všetko dobré. Nech vás žehná Všemohúci Boh Otec 
i Syn i Duch Svätý.  

               Marián Bublinec 
          diecézny administrátor 

 
Adorácia 
V stredu a vo štvrtok adorácia nebude, nakoľko počas dňa budú prebiehať práce 
na výmene dverí v kostole. 
 

ŽŽIIVVOOTT  VVOO  FFAARRNNOOSSTTII  
� Sviatostné manželstvo si 30. júla vyslúžili: Roman Majoroš a Petra 

Zadjorová. 
� V sobotu, 30. júla sa sviatosťou krstu do rodiny božích detí začlenil: 

Samuel Gregáň. 
� V uplynulom týždni darovali na kostol: novomanželia Majoroš – 

Zadjorová 70 €; na dvere kostola: p. Líšková 10 €. 
K 6. augustu sa na dvere vyzbieralo 4.725 €. Ostáva nám vyzbierať ešte 
2.475 €. 
Za všetky finančné dary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať. 

 
 
 

Spomienky na otca a pastiera... 
A teraz niekoľko spomienok na otca biskupa Rudolfa tak, ako ste ho 
vnímali vy. Sú vybraté z Kondolenčnej knihy a uvedené bez mien pre 
zachovanie súkromia a preto, že nie všetky sú odcitované vcelku. 
 
� Otec biskup, ďakujem za obrátenie mojej mamy, môj krst, 1. sv. prijímanie 

a birmovku, za živé kázne... Pevne verím, že svoj biely šál prinesiem čistý         
do neba. Oroduj za mňa a za všetkých. 

 

� ... Vďaka za Vašu ochotu počúvať a pomáhať. Vďaka za úderné slová             
pri homíliách, za osobný príklad v obhajovaní pravdy. Vďaka za priazeň 
mládeži... 

 

� Ďakujem Ti, Bože a zvelebujem Tvoje sväté meno, že si mi dožičil žiť 
v meste, kde bol Tvojim oddaným služobníkom o. biskup Rudolf. On mi 



osvetľoval cestu k Tebe a bol vzorom kňazského povolania. On, ktorý 
vyznával pravdu, pomohol mi poznať pravdu o mne a mojom poslaní... 

 

� Budete nám chýbať, otec biskup. 
 

� Ďakujeme za krásne kázne a omše na Starých Horách. Ostanete v našich 
srdciach. 

 

� Ďakujeme za povzbudenia pri našom speve v katedrálnom spevokole. 
 

� Je nám smutno, že Vaše kázne nebudeme môcť počuť... nimi ste nás veľmi 
povzbudzovali a napomínali na naše nedostatky tak otvorene... do našich 
sŕdc... rodín... 

 

� Odpočívajte v pokoji, otec biskup a ďakujem za všetko, čo ste urobili               
pre našu diecézu. 

 

� O. biskup Rudolf, ďakujem za Vaše otcovské srdce... 
 

� Ďakujeme za veľký dar viery pre celú moju rodinu, ďakujeme Pánovi, že vás 
poslal a mohli sme vás stretnúť a počúvať vaše kázne. Nech vás Nebeský 
Otec prijme k svojim vyvoleným... 

 

� Ďakujeme otec biskup za Novoročný pastiersky list a za všetko, čo ste                 
pre veriacich urobili vo svojom živote. Od januára 2011 je mojim mottom 
vaše: MATKA, TVOJU RUKU! 

 

� Ďakujeme za všetky homílie, vysielané prostredníctvom Rádia Lumen. 
Odchodom p. biskupa Baláža do večnosti strácame charizmatického 
katolíckeho duchovného. Spomíname na všetky Fatimské soboty na 
Studničke a v Bazilike... 

 

� ...vrúcne ďakujem za všetko, čo ste urobili pre mňa, moju rodinu, Banskú 
Bystricu a celé Slovensko. Ďakujem vám za príkladný qa statočný život. 
Nech vás milosrdný Boh za všetko odmení. Budeme ďalej s vami spojení 
v modlitbe. 

 

� Chcem prejaviť vďačnosť človeku akým bol otec Baláž za jeho duchovnú 
činnosť a naďalej budem v srdci spomínať na jeho činy. 

 

� Pane Bože, prijmi nášho vzácneho biskupa medzi svojich oslávených, aby 
mohol orodovať u Teba za nás hriešnych- 

 

� Nezáleží, ako dlho žil, ale ako robil pre Boha a ľudí. 
 

� Milý otče biskupe, sice jsme neměli tu čest vás potkat osobně, ale velmi vám 
děkujeme za to, že jste udělal hodně pro naše známe. 
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� Ťažko sa nám bude lúčiť s tebou, otec biskup. Mali sme ťa radi a ďakujeme 
za krásne kázne. 

 

� Ostanete v našich spomienkach a srdciach ako zásadový a nezlomný 
bojovník za pravdu a spravodlivosť. 

 

� Milý otec biskup Rudolf, veľká vďaka ti za osobný príklad Božieho muža...  
 

� Modlite sa za nás tam hore... za všetkých... 
 

� Zvlášť ďakujem o. biskupovi za projekt Domu Božieho milosrdenstva... 
 

� Vzácny človek odišiel... Človek s veľkým „Č“. Nech odpočíva vo svätom pokoji. 
 

� Ďakujeme vám, o. biskup za vašu evanjelizáciu a katechizáciu cez Rádio 
Lumen. 

 

� Drahý otec – nastavoval si zrkadlo môjmu nedospelému katolicizmu – a tak 
si ma liečil. Cieľ cesty poznám, často sa ale strácam. Ty si ma vracal                 
na cestu, dával si mi do rúk kompas. Vďaka Bohu! 

 

� Ďakujeme za krásny vzor vytrvalosti vo viere. 
 

� Pán biskup, orodujte za mňa a za moju rodinu tam u nášho Otca... 
 

� Ďakujeme za cestu, ktorú ste nám ukázali... 
 

� Dobrý Priateľu, ďakujeme Vám... 
 

� Nech milosrdný Boh odmení Vašu horlivosť a odvahu pri vyznávaní Krista 
a Vašu neúnavnú dušpastiersku činnosť.  

 

� ... Prosím, orodujte za uchovanie kresťanských rodín... 
 

� Vďaka za UPC a za váš záujem a starostlivosť o nás... a najmä, vďaka               
za vašu odvahu. 

 

� Otec biskup Rudolf, vďaka za chvíle strávené s vami... 
 

� Milý o. biskup, ďakujeme za krásne chvíle prežité v našich rodinách             
na Záhorí.. radi spomíname... ostávate v našich srdciach... 

 

� Ďakujeme za podporu vo viere... 
 

� Otec biskup Rudolf, dovidenia v nebi. Spomíname a modlíme sa. 
 

� Nebeský Otče, vďaka za skvelého pravdivého biskupa. Prijmi ho, prosím 
a osláv v nebeskej vlasti. 

 
 
 


